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 Wychowawcy

kl.1  Anna Domaniecka
kl.2 Elżbieta Węglewska
kl.3 Izabela Moszyńska
kl.4 Mateusz Fikert
kl.5 Małgorzata Schulz
kl.6 Monika Błoch
kl.7 Małgorzata Daniiludis

       4 września w naszej szkole rozpoczął się rok szkolny
2017/2018. Po wielu latach w naszej szkole pojawiła się klasa 7, a
wraz z nią nowi nauczyciele: Bernadeta Bugajewska(fizyka),
Justyna Potocka-Meyer(matematyka), Jadwiga
Pawlicka(chemia), Małgorzata Schulz(j.angielski), Ireneusz
Łuczak(katecheta i opiekun świetlicy). Do naszej szkoły przybyli
nowi uczniowie do klasy czwartej.

Nowi uczniowie kl.IV MF
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      Dzień Hymnu Polskiego

      24 września przy pałacu w Brodnicy odbyły się
uroczystości  Dnia Hymnu Polskiego. Nasza szkoła
przygotowała przedstawienie pod tytułem ,,Bal u
Wybickiego". Podczas występu uczniowie pokazali
krótką scenkę z życia Wybickiego, zaprezentowali
umiejętności gry na dzwonkach, śpiewu i tańca.
Najbardziej wszystkim podobał się polonez w
wykonaniu klasy 7, a przygotowany został przez Panią
Izabelę Moszyńską.

Przed pałacem w Brodnicy

    
      Dzień tabliczki mnożenia

      Dnia 29 września odbył się Światowy Dzień
Tabliczki Mnożenia. Uczniowie zmagali się w
Owocowych Drużynach. Natomiast uczniowie klas III-
VII indywidualnie musieli zmierzyć się z tabliczką
mnożenia w ciągu trzech minut. 20 uczniów okazało
się ekspertami od tabliczki mnożenia.

AD

              Dzień Chłopaka

     Dnia 29 września w naszej szkole obchodziliśmy
Dzień Chłopaka. Już przed lekcjami czekała na nich
niespodzianka. Były to życzenia, które złożyły
członkinie Samorządu Uczniowskiego w imieniu
wszystkich koleżanek. Następnie wszyscy chłopcy
otrzymali słodki upominek. Natomiast na przerwie
śniadaniowej każdy chłopak dostał modny krawat
własnoręcznie wykonany przez dziewczynki.
Nie zapomniano również o najmłodszych chłopcach
czyli o przedszkolakach, którzy dostali po lizaku-
smoczku.

DJ

AD

MF

Anna Domaniecka

D.Janicka

A.Domaniecka
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        Dnia 13 października odbyło się pasowanie na
ucznia. Uczniowie klasy I, w obecności rodziców,
nauczycieli, starszych kolegów i koleżanek musieli
zdać mały egzamin. Śpiewali piosenki, recytowali
wiersze oraz rozwiązywali zagadki. Egzamin został
zaliczony i złożyli uroczyste ślubowanie. Na
zakończenie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz
drobne upominki od Samorządu Uczniowskiego.
Największą radość sprawiły im niespodzianki
przygotowane przez klasę III. 

Ślubowanie pierwszej klasy

Uczniowie kl.III

Otrzymanie upominków

            

Wywiad z .............................   
             Tym razem przeprowadziliśmy wywiad z             Dla mnie sukcesem było znalezienie się z uczniami 
 naszym pedagogiem i nauczycielem od nauk                w pierwszej dziesiątce laureatów tworzących biogram
przyrodniczych Panią Moniką Błoch                                do Cyfrowej Dziecięcej Encyklopedii Wielkopolan.
1. Jak  długo jest Pani nauczycielem i czy to jest        5.Jakie są zalety pracy nauczyciela?
 pani pierwsze miejsce pracy?                                     Zaletą tej pracy jest dostrzeganie zmian 
 Nauczycielem jestem już 10 lat. Szkoła w Iłówcu           zachodzących u uczniów w ciągu kilku lat ich nauki.
 jest moim pierwszym miejscem pracy                             Uczniowie przychodzą do szkoły jako małe dzieci,    
2.Czy lubi Pani prace nauczyciela?                               a wychodzą jako młodzież.
  Tak lubię. Cieszę się, gdy wiedza zdobywana               6.Czy jako dziecko chciała pani zostać nauczycielem
 przez uczniów w czasie lekcji zachęca ich do                 Nie. W szkole podstawowej marzyłam, żeby zostać
dalszego poznawania świata.A także gdy przychodzą     weterynarzem. Od zawsze lubiłam zwierzęta.
 i dzielą się swoimi spostrzeżeniami.                               Miałam psy, rybki, papużki.
3. Dlaczego wybrała Pani akurat ten przedmiot            7.Czy zadaje pani dużo zadań domowych?
 nauczania?                                                                     Wydaje mi się, że nie, ale o to trzeba by było
  Od najmłodszych lat rodzice zabierali mnie w góry,       spytać uczniów, kto z nauczycieli zadaje najwięcej.
 nad morze, na wycieczki, do lasu, nad jezioro.               8.Jak długo przebywa Pani w szkole?
 Pokazywali otaczające przyrodę, ciekawe zabytki,            Codziennie jestem w szkole około 8 godzin. Dobrze 
 nowe  regiony. Dlatego teraz uczę przyrody,                      wiecie, że po południu trzeba jeszcze poprawić
geografii i biologii.                                                                sprawdziany, kartkówki oraz przygotować się do 
 4. Co Pani uważa za swój największy                             lekcji. Nauczyciel bierze też udział w dodatkowych
  sukces zawodowy?                                                          szkoleniach, kursach czy warsztatach. 

                                                                                                                        Dziękuję za rozmowę!            

MB

MB

MB
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          Dzień Edukacji Narodowej

Papaja w wykonaniu nauczycieli i uczniów

          13 października w naszej szkole odbył się Dzień
Edukacji Narodowej. Wszyscy nauczyciele i pracownicy
naszej szkoły byli uroczyście pasowani na "Króla" i
"Królową" swojej profesji. Samorząd Uczniowski
zorganizował także pokaz mody nauczycielskiej. Zostały
zaprezentowane stroje m.in. dla dla nauczyciela
matematyki, plastyki, fizyki, informatyka, sprzątaczki
oraz dyrektora. Po pokazie mody, w imieniu wszystkich
uczniów, Samorząd Uczniowski złożył życzenia.
Natomiast kółko muzyczne je wyśpiewało. Nie
zapomniano również o upominku w postaci
symbolicznego kwiatka.  Na zakończenie uroczystości
uczennice klasy siódmej wykonały taniec "papaja", do
którego zaprosiły  nauczycieli. 

Szalony chemik
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